ALGEMEEN ONDERZOEKSREGLEMENT

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
Afd. Gezondheid, Gedrag en Welzijn
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Algemeen Onderzoeksreglement
Een van de taken van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland is de begeleiding van de fokkerij
en het houden van (ras) honden en (ras)hondenpopulaties in Nederland. Met nadruk speelt hierbij de
gezondheid, het gedrag en het welzijn van de individuele hond als van de populatie een rol. Om deze te
bevorderen en wetenschappelijk te begeleiden heeft de Raad van Beheer een afdeling Gezondheid, Gedrag en
Welzijn (GGW) ingesteld. GGW zal o.a. onderzoeken naar erfelijke afwijkingen coördineren, waarbij op
gestandaardiseerde wijze honden op een bepaalde afwijkingen zullen worden onderzocht en geclassificeerd.
Voor de uitvoering van deze onderzoeken kan de Raad van Beheer de hulp inroepen van derden.

1.

Definities

RvB

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

GGW

Afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn, Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland

NHSB

Nederlands Hondenstamboek

FCI

Fédération Cynologique Internationale

RV

rasvereniging, een bij de RvB aangesloten vereniging die de belangen van één of
meerdere rassen behartigt

Dierenarts

de dierenarts met wie de RvB een overeenkomst heeft gesloten ter uitvoering van
één of meerdere door GGW te entameren onderzoeken aan (ras)honden

Eigenaar/Houder

de eigenaar/houder van de hond die deelneemt aan het onderzoek

Fokker

de persoon die bij de RvB is geregistreerd als eigenaar van de moederhond ten tijde
van de worp van het nest pups dat wordt aangeboden voor onderzoek

Onderzoek

het door GGW gecoördineerde onderzoek dat wordt verricht, volgens het voor dat
onderzoek specifiek bestemde onderzoeksprotocol

Onderzoeksinstantie

de instantie, dierenarts of functionaris die het onderzoek verricht

Beoordelingsinstantie

de instantie die op basis van eigen onderzoek of op basis van ingezonden materiaal
het beoordelingsresultaat vaststelt

Onderzoeksrapport

het door RvB uitgegeven rapportageformulier waarin op gestandaardiseerde wijze de
onderzoeksgegevens en de beoordelingsresultaten worden weergegeven

Onderzoeksprotocol

het voor ieder onderzoek specifieke protocol, waarin onder meer de voorwaarden de
uitvoering van het onderzoek zijn beschreven, als ook de beoordelingsmethode, de
classificatie van het onderzoeksresultaat, de overdracht van ingezonden materiaal en
de bezwaarprocedure zijn opgenomen

Certificaat

rapportage door RvB aan de eigenaar/houder van de hond op basis van het
onderzoeksrapport

Stamboom

het afstammingsdocument van de hond, afgegeven door of namens een bij de FCI
aangesloten instantie, dan wel een andere erkende organisatie, zulks ter beoordeling
van de RvB

Registratiebewijs

bewijs, anders dan de stamboom, waarop de volledige naam en het
registratienummer en het stamboomnummer van de hond staan geregistreerd
alsmede de naam en het adres van de eigenaar van de hond
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Nestformulier

het door de RvB uitgegeven formulier waarop de identiteit van één of meerdere pups
uit één in Nederland gefokt nest wordt vastgelegd

Individueel onderzoek

onderzoek waarbij de eigenaar/houder de te onderzoeken hond aanbiedt en waarbij
de onderzoeksinstantie de identiteit van de hond controleert aan de hand van het
tatoeage/chipnummer en de gegevens op het afstammingsdocument

Nestonderzoek

onderzoek waarbij de fokker één of meerdere pups uit een te onderzoeken nest
aanbiedt en de onderzoeksinstantie de identiteit van de pups controleert aan de
hand van het chipnummer en de gegevens op het nestformulier.

Certificaat gerechtigde

de persoon die op het onderzoeksrapport als eigenaar/houder van de hond vermeld
staat.

2.

Overeenkomst met de onderzoeksinstantie
2.1. Ten behoeve van de uitvoering van de onderzoeken zal de RvB met de onderzoeksinstanties
overeenkomsten sluiten.
2.2. Voor elk onderzoek zal de RvB nadere regels stellen met betrekking tot de werving en selectie van
instanties voor dat specifieke onderzoek.
2.3. Iedere overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan. Aan iedere overeenkomst is het voor het
betreffende onderzoek specifieke onderzoeksprotocol gehecht. Op de gesloten overeenkomst zijn de
‘Algemene Voorwaarden van Levering’ van toepassing. De ‘Algemene Voorwaarden van Levering’
worden tegelijk met de overeenkomst aan de betrokkene toegestuurd. Bij het ondertekenen van de
overeenkomst aanvaardt de betrokkene de ‘Algemene Voorwaarden van Levering’.
2.4. De overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening en loopt tot aan het eind van het
betreffende kalenderjaar. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor een kalenderjaar
verlengd, tenzij één der partijen minimaal drie maanden voor de afloop van de overeenkomst
schriftelijk en met redenen omkleed te kennen geeft de overeenkomst niet te willen verlengen.
2.5. Gronden voor de RvB om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel niet te
verlengen kunnen zijn:
Het door de onderzoeksinstantie uitgevoerde onderzoek voldoet niet (meer) aan de door de RvB
gestelde kwaliteitscriteria zoals vastgelegd in het onderzoeksprotocol.
De beoordelingsinstantie komt zijn verplichtingen jegens de RvB niet of niet tijdig na.
2.6. De onderzoeksinstantie zal (delen van) de overeenkomst niet uitbesteden aan derden, uitgezonderd
aan hen die onder zijn verantwoordelijkheid staan, dan wel aangewezen zijn door de RvB. In alle
gevallen staat de onderzoeksinstantie in voor de juiste uitvoering van de vereiste verrichtingen.
2.7. De RvB draagt per onderzoek zorg voor het bijhouden van een registratie van de personalia of
gegevens van de door zijn in het kader van het betreffende onderzoek geautoriseerde
onderzoeksinstanties. Deze registratie is te allen tijde door derden te raadplegen.

3.

Het onderzoek
3.1. De eigenaar/houder dient voorafgaand aan het onderzoek in alle gevallen het onderzoeksrapport,
waarin een uittreksel van de algemene onderzoeksvoorwaarden is opgenomen, te ondertekenen.
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3.2. De RvB onderscheidt de volgende typen onderzoek:
Type I

een onderzoek waarbij een dierenarts het onderzoek en de beoordeling uitvoert en het
resultaat vastlegt in het onderzoeksrapport. Een doorslag van dit rapport bevestigt de
onderzoeksresultaten aan de eigenaar/houder en heeft de waarde van een certificaat.

Type II

een onderzoek waarbij een dierenarts het onderzoek en de beoordeling uitvoert en het
resultaat vastlegt in het onderzoeksrapport. Nadat de RvB de identiteit van de hond heeft
bevestigd wordt het resultaat weergegeven in een certificaat.

Type IId

een onderzoek waarbij een dierenarts het onderzoek en de beoordeling uitvoert en het
resultaat vastlegt in de online applicatie van de RvB. De dierenarts is verantwoordelijk voor de
controle van de identiteit van de hond. Het resultaat wordt weergegeven in een certificaat in
het account van de geregistreerde eigenaar op de website van de RvB.

Type III

een onderzoek waarbij een onderzoeksinstantie het onderzoeksmateriaal genereert en via de
RvB inzendt naar een beoordelingsinstantie. Deze instantie stelt de beoordelingsresultaten
vast en geeft deze weer op het onderzoeksrapport. Nadat de RvB de identiteit van de hond
heeft bevestigd wordt het resultaat weergegeven in een certificaat.

Type IIId

een onderzoek waarbij een onderzoeksinstantie het onderzoeksmateriaal genereert en naar
de RvB stuurt. In ieder geval dienen de gegevens via de online applicatie naar de RvB te
worden gestuurd. Het onderzoeksmateriaal en de benodigde gegevens worden naar een
beoordelingsinstantie gestuurd. Deze instantie stelt de beoordelingsresultaten vast en geeft
deze weer in de online applicatie van de RvB. De dierenarts die het onderzoeksmateriaal
genereert, is verantwoordelijk voor de controle van de identiteit van de hond. Het resultaat
wordt weergegeven in een certificaat in het account van de geregistreerde eigenaar op de
website van de RvB.

3.3. De benodigde verrichtingen bij ieder onderzoek staan beschreven in het voor dat onderzoek
betreffende onderzoeksprotocol. Vastlegging van de onderzoeksgegevens en beoordelingsresultaten
vindt plaats op het voor dat onderzoek gestandaardiseerde onderzoeksrapport of in de online
applicatie van de RvB.
3.4. Uitsluitend de onderzoeksinstanties, of derden onder verantwoordelijkheid van deze instanties,
waarmee een overeenkomst met de RvB van kracht is, kunnen onderzoeksrapporten bij het bureau
van de RvB tegen het geldende tarief verkrijgen. Indien de overeenkomst wordt beëindigd, dient de
betreffende instantie de niet gebruikte rapporten te retourneren tegen restitutie van de kostprijs.
3.5. Na afloop van het onderzoek zal de onderzoeks- of beoordelingsinstantie het volledig ingevulde
onderzoeksrapport alsmede de benodigde identiteitspapieren zenden aan de centrale administratie
van de RvB.
3.5.1. Indien het een onderzoek betreft dat via de online applicatie wordt verwerkt, worden de
gegevens van het onderzoek digitaal naar de RvB verzonden. Het door de eigenaar
ondertekende formulier wordt door de onderzoeksinstantie minimaal vijf jaar bewaard en kan
indien nodig door de RvB worden opgevraagd.

4.

Controle op de identiteit van de hond
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4.1. De onderzoeksinstantie zal een (voorlopige) controle op de identiteit van de ter onderzoeken hond
uitvoeren aan de hand van een vergelijking van het tatoeage- of chipnummer met de gegevens op het
afstammingsdocument/registratiebewijs.
4.2. Bij het type II en type III onderzoek kan, afhankelijk van het onderzoeksprotocol, deze voorlopige
controle aan de hand van de registratiegegevens van de RvB definitief worden. In dit laatste geval zal
het onderzoek afgesloten worden met het uitgeven van een certificaat.
4.3. Voorlopige controle (betreft onderzoeken die niet via de online applicatie worden ingediend)
4.3.1. Voorafgaand aan het onderzoek zal de onderzoeksinstantie de tatoeage- dan wel het
chipnummer van de aangeboden hond dienen te controleren op aanwezigheid en volledigheid
en deze te vergelijken met de gegevens op het overlegde afstammingsdocument of
registratiebewijs. Bij een door de RV georganiseerde onderzoeksdag wordt deze controle
verricht onder verantwoordelijkheid van deze vereniging.
4.3.2. Indien de leesbaarheid van de tatoeage hiertoe noodzaakt, dient enige beharing aan de
binnenzijde van de oorschelp verwijderd te worden.
4.3.3. Te overleggen documenten.
De eigenaar/houder dient ter voorlopige controle van de identiteit van de te onderzoeken hond
aan de onderzoeksinstantie af te geven:
a. van een geïdentificeerde en geregistreerde hond een kopie van het afstammingsdocument/registratiebewijs.
b. van een geïdentificeerde maar nog niet van een afstammingsdocument voorziene hond een
kopie van het nestformulier van het nest waartoe de hond behoort.
De onderzoeksinstantie is gehouden de kopie van het afstammingsdocument/registratiebewijs
tezamen met het onderzoeksrapport aan de centrale administratie te zenden.
4.3.4. Indien bovengenoemde bescheiden niet (kunnen) worden overlegd of indien de identificatie van
de hond afwijkt van bovengenoemde bescheiden en de procedure als bedoeld in artikel 4.2 of
4.3 niet gevolgd kan worden, dient de onderzoeksinstantie alvorens met het onderzoek aan te
vangen contact op te nemen met het bureau van de RvB en/of de eigenaar/houder attent te
maken op de mogelijkheid dat de onderzoeks- en beoordelingsresultaten eventueel niet zullen
resulteren in certificering.
4.4. Definitieve controle
4.4.1. De definitieve controle van de identiteit (bij type II en type III onderzoek) geschiedt aan de hand
van gegevens van het Nederlands Hondenstamboek of op basis van afstammingsdocumenten
afgegeven door of namens een bij de FCI aangesloten instantie dan wel erkende organisatie,
zulks ter beoordeling van de RvB.
4.4.2. De definitieve controle van de identiteit (bij type IId en type IIId onderzoek) wordt uitgevoerd
door de dierenarts en geschiedt aan de hand van het afstammingsdocument/registratiebewijs
waarop de gegevens van de huidig in Nederland geregistreerde eigenaar staan aangegeven.

5.

Type I onderzoek
5.1. Na afloop van het onderzoek zal de dierenarts de onderzoeksgegevens en het resultaat van de
beoordeling vastleggen in het onderzoeksrapport. De dierenarts zal het resultaat mondeling aan de
eigenaar/houder meedelen. Behoudens de gevallen waarin de dierenarts gerede twijfel heeft
omtrent de voorlopige controle van de identiteit van de onderzochte hond zal een doorslag van het
onderzoeksrapport aan de eigenaar/houder worden overhandigd.
5.2. Gerede twijfel kan bestaan indien de afstammingsdocumenten onvolledig dan wel afwezig zijn, of de
tatoeage of het chipnummer onvoldoende leesbaar zijn. In deze gevallen zal de dierenarts met de
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RvB contact opnemen alvorens het onderzoeksrapport te overhandigen.
5.3. De op het onderzoeksrapport vermelde eigenaar/houder ontvangt een kopie van het volledig
ingevulde en door de dierenarts ondertekende onderzoeksrapport.
5.4. Na afloop van het onderzoek zal de dierenarts het origineel van het volledig ingevulde rapport
alsmede een kopie van het afstammingsdocument zenden aan het bureau van de RvB, die voor
registratie zorg draagt. Bij een door de RV georganiseerde onderzoeksdag kan een kopie van het
onderzoek direct ter hand gesteld van de desbetreffende RV. De resultaten zullen niet eerder worden
openbaar gemaakt dan na verstrijken van de beroepstermijn, zoals weergegeven in artikel 12 van het
algemeen onderzoeksreglement. De uitslag is niet openbaar, behoudens het bepaalde in artikel 11.

6.

Type II onderzoek
6.1. Na afloop van het onderzoek zal de dierenarts de onderzoeksgegevens en het resultaat van de
beoordeling vastleggen in het onderzoeksrapport. De dierenarts zal het resultaat mondeling aan de
eigenaar/houder meedelen.
6.2. Na afloop van het onderzoek zal de dierenarts het origineel van het volledig ingevulde rapport
alsmede een kopie van het afstammingsdocument zenden aan het bureau van de RvB, die voor
registratie zorg draagt. Deze uitslag is niet openbaar, behoudens het bepaalde in artikel 11.
6.3. De geregistreerde eigenaar ontvangt het certificaat nadat de identiteit van de hond definitief is
vastgesteld.

7.

Type IId onderzoek
7.1. Na afloop van het onderzoek zal de dierenarts de onderzoeksgegevens en het resultaat van de
beoordeling invoeren in de online applicatie van de RvB en verzenden. De dierenarts zal het resultaat
mondeling aan de eigenaar/houder meedelen.
7.2. De geregistreerde eigenaar ontvangt het certificaat in zijn account op de website van de RvB. Deze
uitslag is niet openbaar, behoudens het bepaalde in artikel 11.

8.

Type III onderzoek
8.1. Na afloop van het onderzoek zendt de onderzoeksinstantie zijn onderzoeksmateriaal, de vereiste
afstammingsdocumenten en het gedeeltelijk ingevulde onderzoeksrapport aan de RvB. De RvB zal er
zorg voor dragen dat het onderzoeksmateriaal, al dan niet digitaal, aan de beoordelingsinstantie
wordt voorgelegd.
8.2. De onderzoeksinstantie is gehouden jegens de eigenaar/houder geen uitspraken te doen aangaande
de te verwachten beoordeling van het in te zenden materiaal.
8.3. De beoordelingsinstantie controleert de kwaliteit van het ingezonden materiaal alvorens tot
daadwerkelijke beoordeling over te gaan. In het onderzoeksprotocol van het betreffende onderzoek
zijn de kwaliteitscriteria beschreven waaraan het onderzoeksmateriaal moet voldoen. Voldoet het
6

Algemeen Onderzoeksreglement, Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, 2016.

materiaal niet aan deze criteria dan neemt de beoordelingsinstantie dit materiaal niet in behandeling.
De onderzoeksinstantie ontvangt daarvan per omgaande bericht en wordt geacht op eigen kosten het
onderzoek (gedeeltelijk) over te doen.
8.4. In het onderzoeksprotocol van het betreffende onderzoek is de procedure betreffende het eigendom
en archivering van het onderzoeksmateriaal beschreven.
8.5. Na afloop van de beoordeling worden de volledig ingevulde onderzoeksrapporten, fysiek of digitaal,
gezonden aan het bureau van de RvB. De RvB draagt zorg voor de registratie. Deze uitslag is niet
openbaar, behoudens het bepaalde in artikel 11.
8.6. De geregistreerde eigenaar ontvangt het certificaat nadat de identiteit van de hond definitief is
vastgesteld en er geen betalingsverplichtingen jegens de RVB betreffende dit onderzoek meer zijn.

9.

Type IIId onderzoek
9.1. Na afloop van het onderzoek zendt de onderzoeksinstantie het onderzoeksmateriaal en de gegevens
naar de RvB. De gegevens dienen via de online applicatie te worden verzonden. De RvB zal er zorg
voor dragen dat het onderzoeksmateriaal aan de beoordelingsinstantie wordt voorgelegd.
9.2. De onderzoeksinstantie is gehouden jegens de eigenaar/houder geen uitspraken te doen aangaande
de te verwachten beoordeling van het in te zenden materiaal.
9.3. De beoordelingsinstantie controleert de kwaliteit van het ingezonden materiaal alvorens tot
daadwerkelijke beoordeling over te gaan. In het onderzoeksprotocol van het betreffende onderzoek
zijn de kwaliteitscriteria beschreven waaraan het onderzoeksmateriaal moet voldoen. Voldoet het
materiaal niet aan deze criteria dan neemt de beoordelingsinstantie dit materiaal niet in behandeling.
De onderzoeksinstantie ontvangt daarvan per omgaande bericht en wordt geacht op eigen kosten het
onderzoek (gedeeltelijk) over te doen.
9.4. In het onderzoeksprotocol van het betreffende onderzoek is de procedure betreffende het eigendom
en archivering van het onderzoeksmateriaal beschreven.
9.5. Na afloop van de beoordeling worden de resultaten via de online applicatie verzonden naar de RvB.
Deze uitslag is niet openbaar, behoudens het bepaalde in artikel 11.
9.6. De geregistreerde eigenaar ontvangt het certificaat in zijn account op de website van de RvB.

10. Financiën
10.1. De kosten voor het onderzoek zijn voor rekening van de eigenaar/houder.
10.2. De kosten bestaan uit de kosten van de onderzoeksinstantie en de kosten van de RvB voor
onderzoek, beoordeling en administratie.
10.3. De onderzoeks-, administratie- en/of beoordelingskosten worden vooraf door de onderzoeksinstantie
aan de eigenaar/houder opgegeven.
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10.4. De kosten voor type I, type II, type IId en type IIId onderzoek worden door de eigenaar/houder geheel
afgedragen aan de onderzoeksinstantie. De onderzoeksinstantie zal periodiek een hiertoe
afgesproken afdracht per uitgevoerd onderzoek aan RvB doen. De hoogte van de afdracht is
afhankelijk van het soort onderzoek.
10.5. De kosten voor type III onderzoek bestaan enerzijds uit die voor het genereren van het
onderzoeksmateriaal (onderzoeksinstantie) en anderzijds uit die voor de beoordeling en
administratie. De onderzoeksinstantie int de kosten van de eerste soort, de overige kosten dienen
binnen een maand aan RvB te worden voldaan. Indien de kosten niet binnen een maand zijn voldaan
zal een schriftelijke herinnering worden gestuurd tav het verschuldigde bedrag aangevuld met
administratiekosten volgens het tarievenbesluit.
10.6. RvB zal, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de
betalingstermijn zijn voldaan vanaf die dag een vertragingsrente in rekening brengen gelijk aan de op
dat moment in Nederland geldende wettelijke rente.
Bovendien is de eigenaar/houder dan wel de onderzoeksinstantie in dat geval verplicht aan de RvB de
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.
10.7. De certificaatgerechtigde geregistreerde eigenaar heeft geen recht op toezending van het certificaat
zolang de betalingsverplichting jegens de RvB niet is voldaan.

11. Rapportage aan de rasvereniging
11.1. De beoordelingsresultaten van alle onderzochte rashonden zijn openbaar en worden periodiek aan
de rasvereniging van het betreffende ras toegezonden. De rasvereniging is gehouden deze door RvB
ter beschikking gestelde gegevens aan derden toegankelijk te maken.
11.2. RvB behoudt zich het recht voor valide beoordelingsresultaten waarbij afwijkingen zijn komen vast te
staan openbaar te maken en aan de rasvereniging door te geven, ook indien de certificaatgerechtigde
geregistreerde eigenaar geen recht heeft op toezending van het certificaat, zulks in het algemeen
belang van het ras.
11.3. Alvorens openbaarmaking en/of toezending zal plaatsvinden, worden de beoordelingsresultaten
eerst ontdaan van de persoonsgegevens van de eigenaar/houder. Openbaarmaking en toezending
van de beoordelingsresultaten zullen zijn ontdaan van de persoonsgegevens van de eigenaar/houder.
11.4. RvB en de rasvereniging zijn gehouden, indien er bezwaar tegen de beoordeling of het resultaat is
gemaakt, dan wel de bezwaartermijn nog open staat, openbaarmaking of doorzending van het
resultaat op te schorten totdat op het bezwaarschrift is beslist respectievelijk de bezwaartermijn is
verstreken.
11.5. Naast de RV is ook de RvB gerechtigd de onderzoeksresultaten openbaar te maken, waarbij de
persoonsgegevens van de eigenaar/houder achterwege dienen te blijven.

12. Bezwaar en beroep
12.1. Tegen het beoordelingsresultaat van het onderzoek kan door de eigenaar/houder en tegen afwijzing
van het onderzoeksmateriaal aan de hand van de kwaliteitseisen kan door de onderzoeksinstantie
bezwaar worden aangetekend. Het onderzoeksprotocol van het betreffende onderzoek bevat de
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bepalingen betreffende de behandeling van het bezwaarschrift en de uitvoering van een
heronderzoek dan wel herbeoordeling.
12.2. Het bezwaar moet in alle gevallen schriftelijk, met redenen omkleed, worden ingediend.
12.3. Bezwaar bij type I onderzoeken moet binnen 6 weken na de op het onderzoeksrapport vermelde
onderzoeksdatum worden ingediend.
12.4. Bezwaar bij type II(d) en type III(d) onderzoeken van de eigenaar/houder tegen het
beoordelingsresultaat moet binnen 6 weken na de op het certificaat weergegeven registratiedatum
worden ingediend.
12.5. Bezwaar door de onderzoeksinstantie tegen afwijzing van het onderzoeksmateriaal dient binnen 2
weken na dagtekening van de afwijzing door RvB te worden ingediend.
12.6. De kosten van een bezwaarprocedure komen voor rekening van degene die het bezwaar heeft
ingediend. Indien het bezwaar wordt toegewezen zal RvB deze kosten restitueren, conform het
geldende tarievenbesluit. Indien het bezwaar wordt afgewezen in de zin dat het
beoordelingsresultaat gelijk blijft of ongunstiger wordt zal RvB niet restitueren.

Vastgesteld op de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op 11
juni 2016
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